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Cei mai talentati copii ai Vasluiului, într-un recital la
Biblioteca Judeteanã

CONCERT… Recent, vasluienii pasionati de muzicã bunã au putut
viziona un spectacol inedit desfãsurat la Biblioteca Judeteanã “Nicolae
Milescu Spãtarul”, în care protagonisti au fost elevii chitaristi, membri ai
Asociatiei culturale DuoArt Studio, asociatie care are douã sectii: pian si
chitarã. În deschidere, Galina Parfeni, profesor de pian, a vorbit despre
copiii talentati ai Vasluiului, invitându-l în scenã, pentru a evolua la pian, pe
fostul sãu elev, Alex Gabriel Trufia, actualmente student la Conservatorul
din Iasi. Amintim aici cã profesoara Parfeni l-a avut ca elev la pian încã de
la vârsta de 7 ani. Recent, la Festivalul de jazz “Napocensis” desfãsurat la
Cluj, Alex Trufia a obtinut Marele Trofeu, împreunã cu Cvintetul
“Jazzissimo”.
„Deci, este vorba despre muzicã… este vorba despre niste copii frumosi,
care mânuiesc cu dibãcie chitarele si vocile lor. Îndrumãtorul lor, profesorul
Adrian Trufia, s-a dovedit de-a lungul timpului a fi un pedagog adevãrat, un om
care poate transmite cu destulã iscusintã cunostintele personale din domeniu, în

special prin formarea unei adevãrate familii, compusã în egalã mãsurã din elevi
si pãrinti. De fapt, deviza acestuia spune totul: “Dacã vrem, vom reusi!”. O orã si
jumãtate a trecut cu repeziciune, programul prezentat fiind diversificat în evolutii
individuale, în duet, trio sau în grupuri diverse”, ne-au spus reprezentantii
asociatiei. Startul a fost dat de “Chitaristele vesele” (Lorena, Miruna si Teo), care
au interpretat vocal piesele: “Luna în cascade”, “Andrii Popa”, “Punctul pe „I”"
si “Pãdure nebunã”. „Însotitã de o chitarã, Roberta a reusit sã ne convingã de
calitãtile ei vocale, interpretând piesa “Râpa”, urmatã cu aceleasi emotii de “Duo
Maria&Alexia” cu “Amintire cu haiduci” si “Castelul”. Grupul “UNISON jr.”
(Arian, Ionut, Bianca si Alexia) au emotionat cu “Multumesc, iubitã mamã!”,
“Rugã pentru pãrinti” si “Ploaia”. Trupa “ARPEGGIO” (Mircea, Edy, Sebi,
Rares, Laura, Teo si Iustin) au dovedit cã experienta iese în evidentã printr-o
interpretare deosebitã. Piesele alese de ei: “Cât de departe”, “Don’t cry”, “Lonely
day”. Sensibilitatea fetelor din duetul “Maria&Vero”, a adus un plus în
interpretarea piesei “Iartã”. Si dacã tot trebuie sã existe si un final, acesta a fost
“rezervat” renumitei Trupe “UNISON” (Iustin, Monica, Vero, Ianis, Matei,
Cezar, Matei, Delia) cu piesele: “Tu n-ai avut curaj”, “This love”, “Almost is
never enough”. Am scris “renumitei trupe” deoarece la editia din decembrie 2018
a Festivalului “Cântec de stea” de la Piatra Neamt, a obtinut Trofeul Festivalului.
Acum sunt pregãtiri intense pentru editia din acest an din 6 decembrie. Amintim
aici cã la Festivalul vasluian “Mai cu folk” premiile obtinute de copii au fost
numeroase”, spune unul dintre profesorii participanti. “Când profesorul,
îndrumãtorul tãu, cel care îti deschide “usa” si îti aratã “drumul” sau “calea” care
trebuie urmatã, are la dispozitie si un arsenal de talente, atunci lucrurile devin cu
mult mai simple! Îi felicit din toatã inima pe toti elevii mei si pe pãrintii acestora,
cei care îi spriinã neconditionat!”, a spus, la final, profesorul Adrian Trufia.

